Update. O femeie a fost reținută. Incendiu Paris. Șapte morți și zeci de răniți
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Descriere foto:

Cel puţin şapte persoane au murit, iar alte 28 au fost rănite în urma unei incendiu izbucnit într-o clădire rezidenţială din
partea de vest a Parisului, potrivit Reuters, care citează autoritățile.
Update. Autoritățile au reținut o femeie sub suspiciunea de a fi pus focul intenționat.
Incendiul a izbucnit într-o clădire de opt etaje din arondismentul al XVI-lea.
Autoritățile se așteaptă ca bilanțul să crească deoarece incendiul, care a ﬁ pornit la ora locală 01.00, nu a putut ﬁ oprit încă, a
declarat purtătorul de cuvânt al Pompierilor.
Din informațiile furnizate de echipele de intervenție de la fața locului se pare că în clădire nu se mai aﬂă persoane surprinse de
incendiu.
''Parisul este în doliu în această dimineaţă; bilanţul este teribil'', a reacţionat pe Twitter primarul Parisului, Anne Hidalgo.
Incendiul, a cărui origine este deocamdată necunoscută, a debutat marţi în jurul orei locale 01:00 (00:00 GMT), conform
pompierilor, care au evocat o ''scenă de o incredibilă violenţă''.
Unii locatari ai imobilului cu opt etaje, construit în anii '70 ai secolului trecut şi situat pe Rue Erlanger, s-au refugiat pe acoperiş
pentru a scăpa de flăcări.
''Am procedat la mai multe operaţiuni de salvare, în special pentru zece persoane care se refugiaseră pe acoperiş. În total,
aproximativ 50 de persoane au fost salvate de pompieri, în special datorită instalării scărilor'', a explicat Clément Cognon.
De asemenea, două imobile din apropiere au fost evacuate ca măsură de precauţie. Responsabilii primăriei arondismentului 16 din
Paris s-au deplasat la locul incidentului pentru a găsi soluţii de cazare pentru sinistraţi.
Pierre Alex
about a month ago

Sous nos fenêtres depuis 1h00 du matin les pompiers s’organisent pour
intervenir dans la rue Erlanger afin de sauver ces pauvres personnes
prisonnières des flammes ...
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Vezi și: Explozie la Paris. Anunțul Parchetului: Doi pompieri au murit

